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UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”

RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES

PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK

Fakulteti Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe
Kompjuterike

Lënda/ët për të cilat është shpallur
konkursi

Një asistent për lëndët:Matematika I dhe  II

Kandidatët e paraqitur: 1. Vesel Sahiti
2. Besim Bajrami

Komisioni vlerësues

1. Kryetar Prof. Ass. Dr. Faton Merovci

2. Anëtar Prof. Dr. Avdi Salihu

3. Anëtar Prof. Dr. Hakif Zeqiri
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 1
Emri dhe mbiemri Vesel Sahiti
Datëlindja dhe vendlindja 4.1.1971, Lubavec
Grada shkencore /
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) /
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse
është rizgjedhje)

/

Universiteti/fakulteti/departamenti /
Arsimimi i lartë
Studimet themelore-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplomimit, nota mesatare

Mungon dëshmia.

Studimet master/Magjistraturë-
Universiteti, Fakulteti, departamenti, titulli i
fituar, viti i diplopmimit, nota mesatare (për
kandidatët e Mjekësisë edhe specializimi
nga fusha përkatëse)

Universiteti i Tetovës, F.SH.M.N,
Departamenti i Matematikës,
Master i Matematikës (60 ECTS) studime
një vjeçare, viti i diplomimit 2017
Nostrifikimi Ref. Nr: 6-2839
Nota mesatare 6.78.

Studimet e doktoraturës-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplopmimit, nota mesatare

/

*Të shtohën tabela, varësisht nga numri i kandidatëve.

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1.
Përmbledhja ekategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat
tregojnë origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen
publikimet më të rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij)

Numri i publikimeve

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i
karrierës

Në 4 vjetët e fundit
(për assientë në 3

vjetët e fundit)
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor* / /
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor / /
Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor / /
Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor / /
Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor / /
Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor / /
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar) / /
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë / /
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon / /
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor / /
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor / /
Monografitë shkencore si autor kryesor / /
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Monografitë shkencore si koautor / /
Librat me studime si autor kryesor / /
Librat me studime si koautor / /
(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) / /
*Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar
si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar.

Diskutim/interpretim itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1.
(Komisioni vleresues duhettëjapë informatapërtipinepublikimeve,
përrevistënnëtëcilënkabotuarautoridukeiureferuar statusittëkandidatitnë kuadërtëpunimit
(p.sh.autoriparëetj),"impactfactorin"erevistës,shtepinë botuese,"impactfactorin"personal,
etj.Komisioni duhettëprecizojë burimineinformatave nëtëcilinështëmbështetur
dheicilimundtëverifikohet. Argumentetrelevante
përtëdhënatdheburimetmbeshtetësepërtëdhënat eparaqituraduhëttëbashkëngjiten
nëkëtëraport)

Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin,
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar.

Të dhënat për punimet:
Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet

“Impact
factor”

Pa “Impact
factor”

Nr. i
Citimeve

Nëkëtëtabelëduhettëredhitenvetëmpunimetiqëiplotësojnekriteret epërcakluara nëStatutmeUMIB
(nenetpërkatëse prej 169deri183)).AnëtarëteKomisionit vlerësuesmbajnëpërgjegjësi lidhur
mesaktësinëeinformatavepërpunimeteradhituranëkëtëtabelë.Kryetariikomisionit
mundtëftohetngaKomisioni
istudimevepërshpjegimeplotësueselidhurmeraportinerecensionit.Publikimeteradhitura
nëkëtëtabelë(edhenëformëtë shtypur)duhett'idorëzohen
sidëshmiKomisionittëstudimevesëbashkumeraportinerecensionit.

Diskutim/interpretimi tëdhënave tëparaqituranëtabelën2.
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne
mësiperme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes
qëtëbëhetdallimiirevistës merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime
revisionecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhefaklorimpakti),
"impactfactorin"erevistës, shtëpinë botuese,"impactfactorin"personal,etj.duke men»parasysh
fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe
tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit (p.sh.autoriparë etj).Anetarëtekomisioneve
vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadheabstraklet nga konferencat,  nukmund
tëparaqitensipunimeshkencore.Komisioniduhettëprecizojë
burimineinformatave nëtëcilinështëmbëshietur,icilimundtë
verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë
bashkëngjitennëkëtëraport)



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

2.Pervojanëmësimdhenie universitare
(Nekëtëpjesëtëraportitshenohëngradatparaprake shkencore dhetitujtakademikë tëkandidatit,universitetet
ku ai kapunuar, programetakademike,kualifikimet,angazhiminëinstitucionejashtëvenditetj.Argumentet
relevante përtëdhënat dhe burimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettëbashkëngjitennëkëtë
raport).

/

3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionaledheudhëheqjanëhulumtim
(Nëkëtëpjesëtëraportitshënohenpozitatdhefunksionetudheheqese,projektet shkencoredheprojektete tjera
nëtëcilatkamarrëpjesëkandidati,statusiitijnëprojekt,programiprejtëcilitë shtëfinancuar projekti,çmimet
dhemirënjohjet,kualifikimetendryshme,patentat,inovacionietj.Argumentet
relevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënat eparaqituraduhettë bashkëngjitennëkëtëraport).

/

4.Mobiliteti ikandidatit
(Në këtëpjesë tëraportit shënohenuniversitetet nëtëcilatkastudiuar kandidati,sidheinstitucionetetjeranëtë cilataika
qëndruarpërqellimepedagogjikeshkencore, qendrime:hulumtuesejashtëvenditetj. Argumentet relevante përtëdhënat
dheburimet mbështetëseper tedhenateparaqituraduhet tëbashkëngjiten nëkëtë raport).
/
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 2
Emri dhe mbiemri Besim Bajrami
Datëlindja dhe vendlindja 14.06.1969, Mitrovicë
Grada shkencore /
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) /
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse
është rizgjedhje)

/

Universiteti/fakulteti/departamenti /
Arsimimi i lartë
Studimet themelore - Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplomimit, nota mesatare

Mungon dëshmia.

Studimet master/Magjistraturë-
Universiteti, Fakulteti, departamenti, titulli i
fituar, viti i diplopmimit, nota mesatare (për
kandidatët e Mjekësisë edhe specializimi
nga fusha përkatëse)

Universiteti i Tetovës, FSHMN,
Departamenti i  Matematikës,
Master i Matematikës (60 ECTS) studime
një vjeçare, 2017,
Nostrifikimi Ref. Nr: 6-2840
Nota mesatare 7.11.

Studimet e doktoraturës-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplopmimit, nota mesatare

/

*Të shtohën tabela, varësisht nga numri i kandidatëve.

2. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1.
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat
tregojnë origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen
publikimet më të rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij)

Numri i publikimeve

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i
karrierës

Në 4 vjetët e fundit
(për assientë në 3

vjetët e fundit)
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor* / /
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor / /
Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor / /
Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor / /
Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor / /
Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor / /
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar) / /
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë / /
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon / /
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor / /
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor / /
Monografitë shkencore si autor kryesor / /
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Monografitë shkencore si koautor / /
Librat me studime si autor kryesor / /
Librat me studime si koautor / /
(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) / /
*Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar
si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar.

Diskutim/interpretim itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1.
(Komisioni vleresues duhettëjapë informatapërtipinepublikimeve, përrevistënnëtë
cilënkabotuarautoridukeiureferuar statusittëkandidatitnë kuadërtëpunimit
(p.sh.autoriparëetj),"impactfactorin"erevistës,shtepinë botuese,"impactfactorin"personal,
etj.Komisioni duhettëprecizojë burimineinformatave nëtëcilin ështëmbështetur
dheicilimundtëverifikohet. Argumentetrelevante
përtëdhënatdheburimetmbeshtetësepërtëdhënat eparaqituraduhëttëbashkëngjiten
nëkëtëraport)

/

Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin,
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar.

Të dhënat për punimet:
Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet

“Impact
factor”

Pa “Impact
factor”

Nr. i
Citimeve

Nëkëtëtabelëduhettëredhitenvetëmpunimetiqë iplotësojnekriteret epërcakluara nëStatutmeUMIB (nenet
përkatëse prej 169deri183)).AnëtarëteKomisionit vlerësuesmbajnëpërgjegjësi lidhur mesaktësinëe
informatavepërpunimeteradhituranëkëtëtabelë.Kryetariikomisionit mundtëftohetngaKomisioni istudimeve
përshpjegimeplotësueselidhurmeraportinerecensionit.Publikimeteradhitura nëkëtëtabelë(edhenëformëtë
shtypur)duhett'idorëzohen sidëshmiKomisionittëstudimevesëbashkumeraportinerecensionit.

Diskutim/interpretimi të dhënave tëparaqituranë tabelën2.
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne
mësiperme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes
qëtëbëhetdallimiirevistës merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime
revisionecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhefaklorimpakti),
"impactfactorin"erevistës, shtëpinë botuese,"impactfactorin"personal,etj.duke men»parasysh
fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe
tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit (p.sh.autoriparë etj).Anetarëtekomisioneve
vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadheabstraklet nga konferencat,  nukmund
tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojë
burimineinformatave nëtëcilin ështëmbëshietur,icilimundtë
verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë
bashkëngjitennëkëtëraport)
/
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2.Pervojanëmësimdhenie universitare
(Nekëtëpjesëtëraportitshenohëngradatparaprake shkencore dhetitujtakademikë tëkandidatit,universitetet
ku ai kapunuar, programetakademike,kualifikimet,angazhiminëinstitucionejashtëvenditetj.Argumentet
relevante përtëdhënat dhe burimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettëbashkëngjiten nëkëtë
raport).

/

3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionaledheudhëheqjanëhulumtim
(Nëkëtëpjesëtëraportitshënohenpozitatdhefunksionetudheheqese,projektet shkencoredheprojektete tjera
nëtëcilatkamarrëpjesëkandidati,statusiitijnëprojekt,programiprejtëcilit ë shtëfinancuar projekti, çmimet
dhemirënjohjet,kualifikimetendryshme,patentat,inovacionietj.Argumentet relevantepërtëdhënatdheburimet
mbështetësepërtëdhënat eparaqituraduhettë bashkëngjitennëkëtëraport).

/

4.Mobiliteti ikandidatit
(Në këtëpjesë tëraportit shënohenuniversitetet nëtëcilatkastudiuar kandidati,sidheinstitucionetetjeranëtë cilataika
qëndruarpërqellimepedagogjikeshkencore, qendrime:hulumtuesejashtëvenditetj. Argumentet relevante përtëdhënat
dheburimet mbështetëseper tedhenateparaqituraduhet tëbashkëngjiten nëkëtë raport).
/
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5.


